
        Distanční výuka  11.1. 2021 

 

 

 

ŽIVOT  MEZI  DVĚMA VÁLKAMI / učebnice str. 45/ 

 
Lidé si uvědomovali, že mír nemusí být věčný. Československo mělo spojence  - Velkou Británii a 

Francii, byli to v té době dva nejsilnější státy. 

 

V roce 1929 vypukla velká hospodářská krize, ta zasáhla i Československo. 

Bylo velmi mnoho nezaměstnaných, kterým se dávala místo peněz poukázka na příděl potravy a 

oblečení tzv. žebračenka. 

 

EDUARD  BENEŠ  - nový prezident , zvolen v roce 1935 
Jeho situace nebyla lehká., protože se v sousedním Německu dostal k moci Adolf  Hitler. 

 

Československo se připravovalo na válečný střet s Německem. Byla vyhlášena mobilizace. 
/Mobilizace znamená povolání mužů „do zbraně“ /. 

Naši spojenci nám nebyli ochotni pomoci. 

Tlačili na to, aby bylo pohraničí  - Sudety předáno Němcům. 

Prezident E. Beneš v dobré víře , že ČSR zachrání, tak souhlasil s Mnichovskou dohodou. ČSR 

přišla o třetinu svého zemí. 

 

Podepsáním Mnichovské dohody dne 29.9. 1938 skončila 1. Československá republika. 

 

Dne 15.3. 1939 vnikl na našem území protektorát Čechy a Morava. Na život v Protektorátu 

dohlíželo gestapo. 

 

 

 

 

 

 

Úkoly : 

1 Přečti si, co byla Mnichovská zrada. 

2. Prohlédni si žebračenku. 

Jak vypadala ČSR po Mnichovské dohodě najdeš na straně 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Distanční výuka  12.1. 2021 

 

DRUHÁ  SVĚTOVÁ  VÁLKA / učebnice str. 48, 49 / 

 

Mír v Evropě vydržel pouhých 20 let. 

Druhá světová válka začala napadením Polska dne 1.9. 1939. Zpočátku války bylo Německo 

velmi úspěšné. 

Problémem pro Hitlera byla letecká bitva o Británii, která se ubránila. Dalším státem, který se 

Hitlerovi ubránil byl Sovětský svaz. 

Do války také vstoupily Spojené státy americké. 

 

Osvobození Československa 

Naše území bylo osvobozeno mezi posledními.  Dne 5.5. 1945 vypuklo v Praze povstání proti 

okupantům. 

Naši osvoboditelé :  z východu přišla Sovětská armáda a ze západu Americká armáda. 

 

  Válka skončila porážkou Německa 8. 5. 1945. 

 

 

Počet obětí 2. světové války 

 

Počet obětí se odhaduje na 60 000 000 lidí,  20 000 000 vojáků, 40 000 000 civilistů. 

V nacistických koncentračních táborech zahynulo 12 000 000 lidí. 

Následkem bombardování zahynulo 1 500 000 lidí. 

 

 

 

Úkol : 

Nalistuj si stranu č. 49 a  pozorně si ji přečti : 

 

ŽIVOT  V PROTEKTORÁTU 

Zvláštní opatření pro židy 

Atentát na Reinharda Heyndricha / říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava / 
Za tento hrdinský čin , který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, byly nacisty jako trest 

vypáleny a zcela zničeny české obce Lidice a Ležáky. 

Byly srovnány se zemí, obyvatelstvo popraveno nebo  odvezeno do koncentračních táborů. Jednalo 

se o muže, ženy i děti. 

 

 


